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Redactioneel
In dit nummer prominent aan
dacht voor de Bernoullilezin
door Jeremy Gray. Verder zij
bijdragen opgenomen over d
de nieuwe ontwikkelingen va
de onderwijsorganisatie e
een terugblik van de alumn
Dorly Deeg en Ida Stamhu
naar hun studietijd rond 197
op WSN. Een recent boe
over leven en werk van Fries
dichter en wetenschapper Ob
Postma (oom van oudmede
werker Schelte Elgersma
wordt besproken door Aernou
van Enter. Verder nemen w
afscheid van Konstantino
Efstathiou en Peter Arendz.
Ten slotte, noteert u dat alvas
de RUG bestaat volgend jaa
400 jaar. Daar wordt een hee
programma tussen half mei e
half juni 2014 voor opgetuigd
Het plan is om in die period
ook weer (de vorige was i
2007) een wiskundereunie t
organiseren, en wel op zate
dag 10 mei 2014. Er is een a
gemeen weekendprogramm
voor RUGalumni vrijdag 1
juni t/m zondag 15 juni 2014
Volg www.rug.nl/research/jb
en www.facebook.com/rug40
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Johann Bernoulli lezing 2013
Dorly Deeg en Ida Stamhuiskijken terug
Het jaar: 1977. De plaats: de vijfde verdieping van
het WSNgebouw in de Paddepoel. Nog preciezer:
de kamer pal tegenover die van Willem
Schaafsma, hoogleraar Mathematische Statistiek.
In een keurige gelijkzijdige driehoek staan drie
bureaus tegen elkaar aangeschoven: met de klok
mee die van Hans Akkerboom, Ida Stamhuis en
Dorly Deeg. In die tijd was het gebruikelijk dat
afstudeerstudenten een plek in het Instituut had
den, en wij waren alledrie hard bezig aan ons af
studeerwerk in de Mathematische Statistiek. Toen
de een na de ander de mooie titel van doctorandus
had gekregen, verspreidden wij ons over Neder

land. Hans naar het CBS in Heerlen, Ida naar d
VU in Amsterdam, en Dorly naar de EUR i
Rotterdam. Twintig jaar later had ook Dorly ee
baan bij de VU, en liep stomtoevallig in een gan
van het Wis en Natuurkundegebouw (geen S tu
sen de W en N!) Ida tegen het lijf. Sindsdien pra
ten de dames regelmatig bij onder het nuttigen va
een lunch. Hoe is het de dames na de studie ve
gaan?
Dorly: Nog tijdens mijn wiskundestudie bego
ik aan een tweede studie: sociologie. Mijn inte
esse in wat er in de samenleving speelt en mij
wens om dat beter te begrijpen waren begonne
met mijn deelname aan het in 1975 gelanceerd
programma Wiskunde en Samenleving voor twee
dejaarsstudenten. Ook mijn afstudeeronderwer
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Te houden op maandag 18 maart, 2013 in de
Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te
Groningen. De aanvang is 19:30 en de toegang
is vrij. Jan van Maanen zal een inleiding verzor
gen.
Abstract. Henri Poincaré spent much of his
working life exploring every branch of math
ematical physics, and he wrote about it at every
level from the advanced research paper to the
popular essay. He was involved at the very start
of the move to quantum mechanics, and he
famously discovered many of the key ideas in
special relativity before Einstein. This lecture
considers how he tried to shape the mathemat
ical physics at the start of the 20th century.

Henri Poincaré (18541912) has had a tre
mendous influence on the development of math
ematics and mathematical physics. His work has
led to fruitful fields of research, where ge
ometry, groups and later also early traces of
probability theory are effectively at work. In
particular, under his influence the modern field
of dynamical systems, grew out of the theory of
ordinary differential equations; the inspiration
came mainly from celestial mechanics. Poin
caré lived in the happy days when the boun
daries between mathematics and physics were
still very permeable. He has made great contri
butions to special relativity theory and to the
beginning of statistical mechanics; his celebrat
ed recurrence principle stood at the cradle of
mathematical field ergodic theory.

Jeremy Gray has studi
ed mathematics a
Oxford University from
1966 to 1969, and the
at Warwick University
obtaining his Ph.D. i
1980 under the super
vision of Ian Stewar
and David Fowler. H
has worked at the Ope
University since 1975
and has been a Pro
fessor of the History o

Mathematics there since 2002. He is also a
Honorary Professor in the Mathematics De
partment at the University of Warwick where h
teaches a course in the history of mathematics
He believes strongly that the study of the histor
of mathematics is an important way for every
one to understand the nature of the mathematic
we have, and its place and role in the intellec
tual and practical life of society.

He has written several books, contributed t
survey volumes, and has published extensively i
relevant journals. He was a consultant on th
television series The story of Maths and is a
editor of Archive for History of Exact Sciences
In 2010 he was awarded a grant by the Lever
hulme Trust to write a scientific biography o
Henri Poincaré, which has been published b
Princeton University Press in 2012, the centen
ary of the death of Poincaré.

Jeremy Gray

On the cusp of the new physics:
Henri Poincaré and mathematical physics one hundred years ago

Jeremy Gray (Open University UK)



was sociaal getint:
het ging over voor

Longitudinal Aging Study Amsterdam, een on
derzoek bij intussen ruim 4000 ouderen in drie
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Gepubliceerde boeken
S. Hassi, H.S.V. de Snoo anF.H. Szafraniec (editors)Operator methods for boundavalue problems.Cambridge University Pre2012.
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spellers van de stu
dieduur van wiskun
destudenten (overle
vingsduuranalyse).
De combinatie van
wiskunde en sociolo
gie bleek voor mijn
eerste werkgevers de
doorslag te geven om
mij uit acht kandi
daten te kiezen voor

een baan bij het Instituut Maatschappelijke
Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit.
Die baan hield in het inventariseren wat er
kwam kijken bij longitudinaal onderzoek naar
maatschappelijke invloeden op de gezondheid.
Kennelijk vond men een beetje wiskundig
denken een pre, maar ik kreeg wel te verstaan
dat ik me niet moest verdiepen in de statis
tische methoden! Het ging om de logistiek van
zulk onderzoek.

In die eerste baan raakte ik steeds meer
geïnteresseerd in gezondheid en ziekte. Maar
ik miste wel het "handson" statistisch analy
seren van gegevens, zoals ik dat voor mijn
afstudeerwerk had gedaan. Bij toeval kreeg ik
de kans om te werken met de gegevens van het
eerste grootschalige longitudinale onderzoek
naar de gezondheid van ouderen, dat in 1955
door TNO was gestart en tot 1975 longitudi
naal werd voortgezet. Met een subsidie van
wat toen nog heette de Nederlandse Organisa
tie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek,
kon ik een oude hobby van stal halen: het
voorspellen van de overlevingsduur. Nu niet
van wiskundestudenten, maar van bejaarden.
Met dit onderzoek werd de basis gelegd voor
mijn proefschrift, waarop ik, na eerst anderhalf
jaar bij het National Institute on Ageing in de
Verenigde Staten te hebben gewerkt, in 1989
promoveerde.

Nu zijn alle ingrediënten voor mijn huidige
werk al de revue gepasseerd: longitudinaal on
derzoek, gezondheid in bredere sociale con
text, ouderen, en andere landen. In 1989 kreeg
ik het aanbod om voor het toenmalige mini
sterie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur
(WVC) te inventariseren of een multidiscipli
nair, longitudinaal onderzoek naar zelfstandig
functioneren van ouderen in Nederland zinvol
was en zo ja, waar dat het beste uitgevoerd zou
kunnen worden. Aan de Vrije Universiteit ble
ken de beste aansluitingsmogelijkheden voor
zulk onderzoek. Het ministerie van WVC gaf
een langlopende subsidie vanuit het inzicht dat
een dergelijke onderneming te vergelijken was
met een infrastructureel project als het bouwen
van een brug, waardoor ook voor een periode
van 10 jaar geld werd gereserveerd. Zelf
mocht ik aan de slag om dit onderzoek op te
zetten.

Sinds het jaar 1991 werk ik met onveranderd
plezier als wetenschappelijk directeur van de

regio's van Nederland met driejaarl
vervolgmetingen (www.lasavu.nl). De ou
deelnemer is intussen 101 jaar, terwij
steekproef aan de "onderkant", vanaf 55
regelmatig wordt aangevuld. Dit maakt
mogelijk om steeds nieuwe generaties
"jongere ouderen", bij welke groep ik
intussen behoor, te vergelijken. Heel rele
in deze tijd van omhoogschietende pensi
leeftijd! Maar ook de groeiende groep
oude mensen in onze samenleving maak
onderzoek relevant: hoe leven zij, hoe pa
zij zich aan problemen met hun gezond
aan, wat hebben zij daarvoor nodig?

Het uitvoeren van longitudinaal onder
vereist een grote mate van continuïteit.
alleen wat betreft de deelname van de on
zochten en de meetinstrumenten (als je
verandert kun je geen verandering met
maar ook wat betreft de onderzoekers
wege de opgebouwde knowhow. Dit k
misschien saai, maar het tegendeel is waa
zijn steeds nieuwe vraagstellingen, nie
subsidies, aanvullende dataverzamelin
nieuwe samenwerkingspartners ook in an
landen, en natuurlijk een hele rij promove
Het is vooral bij de begeleiding van de pro
vendi dat ik dankbaar van mijn wiskun
bagage gebruik kan maken.
Ida: Omdat ik (in 1978) afgestudeerd wa
de mathematische statistiek bleek ik aan
kelijk te zijn als docent aan de lerarenoplei
VLVU in Amsterdam. Ik gaf daar statistie
waarschijnlijkheidsrekening, maar ook line
algebra en analyse. Maar na een jaar kwa
er prognoses over afname van aantal stude
in de exacte vakken (toen begon het dus a
leek het erop dat de staf moest inkrimpen
gens de regel: last infirst out.

Ik werd aan de VU organisator van
lezingencyclus in "Wetenschap & Sam
leving" voor bètastudenten en na een paar
kon ik een promotieonderzoek beginnen i
wetenschapsgeschiedenis. Mijn sluimer
historische interesse was toen al aan
ontwaken middels het volgen van een av
opleiding in de geschiedenis. Ik koos
promotieonderwerp: statistiek in Nederlan
de negentiende eeuw.

Het was voor mij verbijsterend toen i
achter kwam dat er in Nederland al in 1
een "Vereeniging
voor de Statistiek"
was opgericht, die
spoedig een bloeiend
bestaan leidde, maar
dat statistiek in dat
gezelschap iets vol
komen anders was
dan waarmee ik sta
tistiek associeerde.
Statistiek waren voor

Dorly Deeg

Ida Stamhuis
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mij data, maar vooral ook wiskundige formu
les. In de statistiek waarover ze het in die

maken en dat vergde een geheel andere manier
van denken dan waarin ik was opgeleid. Maar
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was sociaal getint:
het ging over voor
spellers van de stu
dieduur van wiskun
destudenten (overle
vingsduuranalyse).
De combinatie van
wiskunde en sociolo
gie bleek voor mijn
eerste werkgevers de
doorslag te geven om
mij uit acht kandi
daten te kiezen voor

een baan bij het Instituut Maatschappelijke
Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit.
Die baan hield in het inventariseren wat er
kwam kijken bij longitudinaal onderzoek naar
maatschappelijke invloeden op de gezondheid.
Kennelijk vond men een beetje wiskundig
denken een pre, maar ik kreeg wel te verstaan
dat ik me niet moest verdiepen in de statis
tische methoden! Het ging om de logistiek van
zulk onderzoek.

In die eerste baan raakte ik steeds meer
geïnteresseerd in gezondheid en ziekte. Maar
ik miste wel het "handson" statistisch analy
seren van gegevens, zoals ik dat voor mijn
afstudeerwerk had gedaan. Bij toeval kreeg ik
de kans om te werken met de gegevens van het
eerste grootschalige longitudinale onderzoek
naar de gezondheid van ouderen, dat in 1955
door TNO was gestart en tot 1975 longitudi
naal werd voortgezet. Met een subsidie van
wat toen nog heette de Nederlandse Organisa
tie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek,
kon ik een oude hobby van stal halen: het
voorspellen van de overlevingsduur. Nu niet
van wiskundestudenten, maar van bejaarden.
Met dit onderzoek werd de basis gelegd voor
mijn proefschrift, waarop ik, na eerst anderhalf
jaar bij het National Institute on Ageing in de
Verenigde Staten te hebben gewerkt, in 1989
promoveerde.

Nu zijn alle ingrediënten voor mijn huidige
werk al de revue gepasseerd: longitudinaal on
derzoek, gezondheid in bredere sociale con
text, ouderen, en andere landen. In 1989 kreeg
ik het aanbod om voor het toenmalige mini
sterie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur
(WVC) te inventariseren of een multidiscipli
nair, longitudinaal onderzoek naar zelfstandig
functioneren van ouderen in Nederland zinvol
was en zo ja, waar dat het beste uitgevoerd zou
kunnen worden. Aan de Vrije Universiteit ble
ken de beste aansluitingsmogelijkheden voor
zulk onderzoek. Het ministerie van WVC gaf
een langlopende subsidie vanuit het inzicht dat
een dergelijke onderneming te vergelijken was
met een infrastructureel project als het bouwen
van een brug, waardoor ook voor een periode
van 10 jaar geld werd gereserveerd. Zelf
mocht ik aan de slag om dit onderzoek op te
zetten.

Sinds het jaar 1991 werk ik met onveranderd
plezier als wetenschappelijk directeur van de

Longitudinal Aging Study Amsterdam, een on
derzoek bij intussen ruim 4000 ouderen in drie
regio's van Nederland met driejaarlijkse
vervolgmetingen (www.lasavu.nl). De oudste
deelnemer is intussen 101 jaar, terwijl de
steekproef aan de "onderkant", vanaf 55 jaar,
regelmatig wordt aangevuld. Dit maakt het
mogelijk om steeds nieuwe generaties van
"jongere ouderen", bij welke groep ikzelf
intussen behoor, te vergelijken. Heel relevant
in deze tijd van omhoogschietende pensioen
leeftijd! Maar ook de groeiende groep heel
oude mensen in onze samenleving maakt het
onderzoek relevant: hoe leven zij, hoe passen
zij zich aan problemen met hun gezondheid
aan, wat hebben zij daarvoor nodig?

Het uitvoeren van longitudinaal onderzoek
vereist een grote mate van continuïteit. Niet
alleen wat betreft de deelname van de onder
zochten en de meetinstrumenten (als je die
verandert kun je geen verandering meten!),
maar ook wat betreft de onderzoekers van
wege de opgebouwde knowhow. Dit klinkt
misschien saai, maar het tegendeel is waar: er
zijn steeds nieuwe vraagstellingen, nieuwe
subsidies, aanvullende dataverzamelingen,
nieuwe samenwerkingspartners ook in andere
landen, en natuurlijk een hele rij promovendi.
Het is vooral bij de begeleiding van de promo
vendi dat ik dankbaar van mijn wiskundige
bagage gebruik kan maken.
Ida: Omdat ik (in 1978) afgestudeerd was in
de mathematische statistiek bleek ik aantrek
kelijk te zijn als docent aan de lerarenopleiding
VLVU in Amsterdam. Ik gaf daar statistiek en
waarschijnlijkheidsrekening, maar ook lineaire
algebra en analyse. Maar na een jaar kwamen
er prognoses over afname van aantal studenten
in de exacte vakken (toen begon het dus al) en
leek het erop dat de staf moest inkrimpen vol
gens de regel: last infirst out.

Ik werd aan de VU organisator van een
lezingencyclus in "Wetenschap & Samen
leving" voor bètastudenten en na een paar jaar
kon ik een promotieonderzoek beginnen in de
wetenschapsgeschiedenis. Mijn sluimerende
historische interesse was toen al aan het
ontwaken middels het volgen van een avond
opleiding in de geschiedenis. Ik koos als
promotieonderwerp: statistiek in Nederland in
de negentiende eeuw.

Het was voor mij verbijsterend toen ik er
achter kwam dat er in Nederland al in 1857
een "Vereeniging
voor de Statistiek"
was opgericht, die
spoedig een bloeiend
bestaan leidde, maar
dat statistiek in dat
gezelschap iets vol
komen anders was
dan waarmee ik sta
tistiek associeerde.
Statistiek waren voor

Wiskundepromoties

G. IacobelliMetastates, nonGibbsiannessand phase transitions: a strollthrough statistical mechanicsPromotores C. Kuelske,A.C.D. van Enter 10022012

M. YounasScalable Parallel PoissonSolvers for CFD ProblemsPromoteres A.E.P. Veldman,H.L. Trentelman 24022012

J. TolboomThe potential of a classroomnetwork to support teacherfeedbackPromotor H.W. Broer15062012

X. LiuThe discontinuous Hopftransversal system and its geometricregularizationPromotor H.W. Broer22022013
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vereniging hadden kwamen helemaal geen
formules voor en zelfs maar spaarzaam getal
len. Statistiek was een systematische beschrij
ving van een staatkundige eenheid. Het vakge
bied werd vanaf de achttiende eeuw onder die
naam in Duitsland gedoceerd en was bestemd
om toekomstige bestuurders en ambtenaren op
hun latere taak voor te bereiden. Nederland
was er snel bij: in 1806 werd Adriaan Kluit in
Leiden hoogleraar in de statistiek. Voor juris
ten was dit vak verplichte kost. In Groningen
werd Otto van Rees in 1859 aan de juridische
faculteit benoemd tot hoogleraar in de statis
tiek, maar hij werd tevens hoogleraar in het
staatsrecht, volkenrecht en staathuishoud
kunde. Er was in Nederland één wiskundige
die zich met statistiek bezighield, Rehuel Lo
batto, maar die moest, zowel in de toenmalige
statistische als de wiskundige wereld, tegen de
stroom oproeien.

Na mijn promotie in 1989 had ik het geluk
dat ik aan de VU een vaste aanstelling in de
wetenschapsgeschiedenis kreeg. Ik ben me
toen in de geschiedenis van de genetica gaan
verdiepen. Dat begon met studie van de
Groningse Tine Tammes. Zij werd in 1919 in
Nederland de eerste hoogleraar met een
leerstoel in de genetica en de eerste vrouwe
lijke hoogleraar in Groningen. U kunt een
schilderij van haar bewonderen in de Senaats
zaal van het Groningse Academiegebouw. Zij
wist, mede door haar samenwerking met de
bekende Groningse sterrenkundige Kapteyn,
de Mendeliaanse genetica een stapje verder te
brengen door het gebruik van mooie data (al
lerlei metingen aan vlas) en een meerprobabi
listische benadering dan haar collegagenetici
deden.

In mijn zoektocht naar informatie over haar
vond ik in de Groningse universiteitsbiblio
theek ruim 400 brieven van de vermaarde
Amsterdamse botanicus en geneticus Hugo de
Vries. Die brieven had Hugo de Vries geschre
ven naar zijn vriend en collega Jan Willem
Moll, die tevens de leermeester van Tine
Tammes was. De pers sprong bovenop deze
vondst met onder meer de kop "Herontdekker
herontdekt". Hugo de Vries is namelijk een
van de zogenaamde herontdekkers van de wet
ten van Mendel in 1900. Hij schreef in die
brieven onder meer over Tine Tammes, bij
voorbeeld reageerde hij op het verzoek van
Moll in 1898 of Tammes een poosje bij De
Vries op het laboratorium kon komen werken
met: "ik heb wel erg veel bezwaren tegen uw
voorstel, maar als u het wilt zal ik het natuur
lijk doen." terwijl Moll al had geschreven dat
ze heel zelfstandig kon werken.

Zoals u misschien al hebt begrepen: ik heb
me van mathematisch statisticus tot weten
schapshistoricus ontwikkeld en ik geniet ervan
om in dit heel andere vakgebied bezig te zijn.
Ik moest me een historische benadering eigen

mijn mathematischstatistische opleiding ble
daarnaast zeker een rol spelen. Hierdoor ko
ik, zowel in mijn werk aan de geschieden
van de statistiek als aan die van de genetic
een originele bijdrage leveren. En verder mer
ik dat ik altijd erg let op de logische struktuu
van een historische redenering. Zou dat oo
met mijn wiskundige achtergrond te make
hebben?
Dorly Deeg (djh.deeg@vumc.nl) is hoogleraa
Epidemiologie van de veroudering aan h
Vrije Universiteit Medisch Centrum. Zij is, m
een Duitse collega, "founding" editorinchi
van de European Journal of Ageing.
Ida Stamhuis (i.h.stamhuis@vu.nl) is UH
aan de VU en honorary professor aan Aarhu
University. Ze is editorinchief van Centauru
het tijdschrift van de Europese Vereniging voo
Wetenschapsgeschiedenis.

"Zekerheden in waarnemingen",een recensie van Aernout van Enter

Zekerheden in waarnemingen: Natuurweten
schappelijke ontwikkelingen rond 1900. Ui
geverij Verloren. Redactie Jan Guichelaa
George B. Huitema en Hylkje de Jong, 2012.

Deze recensie is eerder verschenen in h
Nieuw Archief voor de Wskunde. Met to
stemming geven we deze hier nogmaals weer
Obe Postma (18681963) is de meeste leze
van de Bernoulli Gazet waarschijnlijk niet o
nauwelijks bekend, tenminste als ze gee
Friese connecties hebben, ook al is er rece
in het Nieuw Archief voor de Wiskunde ee
artikel over hem verschenen (NAW 5/1
198202, 2011). Hij dankt zijn grootste roe
niet zozeer aan zijn wetenschappeijke prest



ties, maar aan zijn dichterschap en zijn volks
kundige artikelen over Friesland. Er bestaat

speelde zeker mee in de wetenschappelijke
eredivisie van zijn tijd. Het lijkt onvoorstel
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Boeken voor Vietnam
De afgelopen jaren zijn diver
Vietnamese wiskundigen gepr
moveerd met een in Groning
geschreven proefschrift in de w
kunde, bijvoorbeeld Nguyen A
Khuong (2008), Ha Binh Mi
(2009) en Le Quang Thu
(2013). Twee van hen volgden e
vooropleiding aan Quy Nh
University in Vietnam. De bibl
theek van deze universiteit bli
over veel ruimte te bezitten, ma
tot nu toe staan daar nauwelij
wiskundeboeken.
Op initiatief van Marius van d
Put verandert dat binnenkort:
families van twee recent overled
wiskundehoogleraren (Jan de Bo
en Erik Thomas) stelden ru
1100 boeken ter beschikking,
diverse Groningse collega's vuld
dat aan met in totaal nog een kl
ne 900 boeken. Op kosten v
Quy Nhon University is deze c
lectie eind januari 2013 van Gr
ningen naar Rotterdam vervoe
Van daaruit vertrekt in de twee
week van februari een contain
schip naar Quy Nhon, met als he
klein deel van de enorme ladi
ongeveer drie kubieke meter bo
ken. Volgens de planning zal ei
maart alles op de plaats van b
stemming zijn. We verwacht
dan zeker wat digitale foto's v
een paar goedgevulde boekenka
ten uit Vietnam!
4

een Obe Postmaprijs voor literaire vertaling
en van de provincie Friesland, en ook een
Obe Postma "selskip" (genootschap) en een
daaraan verbonden website. Het meeste van
het werk waarop zijn reputatie berust, ver
richtte hij evenwel na zijn pensionering. Hij
was gedurende veertig jaar (18941933)
werkzaam als wiskundeleraar aan de Rijks
HBS te Groningen, na gepromoveerd te zijn
bij Van der Waals, de Nobelprijswinnaar. In
Groningen was hij actief lid van het lokale
Natuurkundig Genootschap, waar hij lezingen
hield, hij publiceerde een aantal wetenschap
pelijke artikelen, bewerkte schoolboeken, en
was een gerespecteerd lid van de ontwikkelde
Groningse burgerij.

Het naar hem vernoemde genootschap or
ganiseerde vorig jaar een studiedag over de
natuurwetenschappelijke aspecten van Post
ma, waarvan de lezingen nu gebundeld zijn.
Ze geven een mooi tijdsbeeld van het intel
lectuele leven in die Groningse periode. Per
soonlijk apprecieerde ik met name de stukken
van Jan Guichelaar over Postma en de statis
tische mechanica, van Martinus van Hoorn
over Postma als wiskundeleraar aan de Rijks
HBS te Groningen, en van Anne Kox over de
bloei van de Nederlandse wetenschap in de
"tweede Gouden Eeuw" (die vaak aan de
door Thorbecke gestichte HBS wordt toege
schreven, onderwijshervormingen kunnen
ook positieve gevolgen hebben...).

De artikelen die Postma schreef omtrent
de statistische mechanica, zoals Boltzmann
die ontwikkeld had, en met name dat over de
afleiding van de tweede hoofdwet en Boltz
mann's Htheorema en over het gebruik van
een coarsegrained entropiebegrip, in een
versie geintroduceerd door Poincare, lijken
nog steeds hun waarde behouden te hebben.
Drie ervan werden vermeld in het klassieke
overzichtsartikel van het echtpaar Paul en
Tatiana Ehrenfest en de omschrijving van
Guichelaar maakte me nieuwsgierig naar de
details. Dat de afleiding van irreversibel ge
drag in het Boltzmann programma de gemoe
deren nog steeds bezig houdt kon de
NAWlezer recent nog zien bij de discussie
tussen Redig en Van Kampen (NAW 5/12
134140, en 240).

De positie van leraren aan gymnasia en
vooral aan de toen nog vrij jonge HBS'en was
onvergelijkelijk met heden ten dage. Menig
hoogleraar kwam op zijn leerstoel na een
aantal jaren onderwijs gegeven te hebben op
middelbare scholen, en van een kloof tussen
universiteit en middelbaar onderwijs was toen
veel minder sprake dan nu.

Ook Obe Postma was een gerespecteerd
leraar, die zeker de eerste jaren zijn vak op
niveau bijhield, publiceerde, en correspon
deerde met grootheden als Lorentz en Korte
weg. Hij was dan wel geen grote ster, maar

baar hoe vaak dat toen voorkwam, en de
onvoorstelbaarder in een periode waar de
cussie binnen de wiskundige gemeens
erover gaat of een universitair bachelo
ploma voldoende zou moeten zijn voor
eerstegraads lesbevoegdheid.

Als houder van lezingen voor het Nat
kundig Genootschap (beschreven
Guichelaar en Huitema) bevond hij zic
goed gezelschap, van Groningse grooth
als de sterrenkundigen De Sitter en Kap
en de psycholoog Heymans (waar
Douwe Draaisma een artikel bijdraagt),
ook van fameuze bezoekers van elders, w
onder de fysici Ehrenfest, Sommerfeld
Lorentz en de bioloog Hugo de Vries. P
ma's ideeen en bijdragen over kansen en
tistiek (beschreven door Klaas Nevels)
neokantiaanse filosofie (beschreven
Herman Paul) boeiden me maar matig, en
ken flink verouderd te zijn geraakt. Hetze
geldt ook wel een beetje voor zijn op
over het meten, metrologie, fundamen
versus afgeleide grootheden, de rol van
heden, dimensieanalyse en dergelijke,
schreven door Jaap Smit, al had Postma d
over ook wel iets zinnigs te melden. S
mige auteurs hebben Postma's Friese tek
met name uit zijn gedichten voorzien
een vertaling, andere hebben dat tot mijn
nagelaten.

Ik heb het boek met plezier gelezen
kan het ieder aanbevelen als portret van
tijdperk, en ook van de toenmalige intelle
ele omgeving en de toenmalige onderwijs
standigheden in Nederland.
Peter Arendz gepensioneerd
In November 2012 is Peter Arendz met pe
oen gegaan. Hij was een lange tijd sa
met Jurjen Bokma, Harm Paas (inmid
ook gepensioneerd), en Kees Visser bet
ken bij de ondersteuning in de ICT secto

Na de middelbare school is Peter be
nen als economie student. Hij heeft het
didaatsexamen economie behaald en tij
die studie al kennis gemaakt met het
grammeren in ALGOL en het werken
ponskaarten. Na een vijfjarig verblijf
Schotland keerde hij
terug naar Gronin
gen om zich in filo
sofie en logica, en in
de algemene taalwe
tenschappen te ver
diepen. Na het beha
len van het kandi
daatsexamen filoso
fie was zijn eerste
baan van 19821984
bij Sociologie waar
het programmeren Peter Arendz
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ties, maar aan zijn dichterschap en zijn volks
kundige artikelen over Friesland. Er bestaat
een Obe Postmaprijs voor literaire vertaling
en van de provincie Friesland, en ook een
Obe Postma "selskip" (genootschap) en een
daaraan verbonden website. Het meeste van
het werk waarop zijn reputatie berust, ver
richtte hij evenwel na zijn pensionering. Hij
was gedurende veertig jaar (18941933)
werkzaam als wiskundeleraar aan de Rijks
HBS te Groningen, na gepromoveerd te zijn
bij Van der Waals, de Nobelprijswinnaar. In
Groningen was hij actief lid van het lokale
Natuurkundig Genootschap, waar hij lezingen
hield, hij publiceerde een aantal wetenschap
pelijke artikelen, bewerkte schoolboeken, en
was een gerespecteerd lid van de ontwikkelde
Groningse burgerij.

Het naar hem vernoemde genootschap or
ganiseerde vorig jaar een studiedag over de
natuurwetenschappelijke aspecten van Post
ma, waarvan de lezingen nu gebundeld zijn.
Ze geven een mooi tijdsbeeld van het intel
lectuele leven in die Groningse periode. Per
soonlijk apprecieerde ik met name de stukken
van Jan Guichelaar over Postma en de statis
tische mechanica, van Martinus van Hoorn
over Postma als wiskundeleraar aan de Rijks
HBS te Groningen, en van Anne Kox over de
bloei van de Nederlandse wetenschap in de
"tweede Gouden Eeuw" (die vaak aan de
door Thorbecke gestichte HBS wordt toege
schreven, onderwijshervormingen kunnen
ook positieve gevolgen hebben...).

De artikelen die Postma schreef omtrent
de statistische mechanica, zoals Boltzmann
die ontwikkeld had, en met name dat over de
afleiding van de tweede hoofdwet en Boltz
mann's Htheorema en over het gebruik van
een coarsegrained entropiebegrip, in een
versie geintroduceerd door Poincare, lijken
nog steeds hun waarde behouden te hebben.
Drie ervan werden vermeld in het klassieke
overzichtsartikel van het echtpaar Paul en
Tatiana Ehrenfest en de omschrijving van
Guichelaar maakte me nieuwsgierig naar de
details. Dat de afleiding van irreversibel ge
drag in het Boltzmann programma de gemoe
deren nog steeds bezig houdt kon de
NAWlezer recent nog zien bij de discussie
tussen Redig en Van Kampen (NAW 5/12
134140, en 240).

De positie van leraren aan gymnasia en
vooral aan de toen nog vrij jonge HBS'en was
onvergelijkelijk met heden ten dage. Menig
hoogleraar kwam op zijn leerstoel na een
aantal jaren onderwijs gegeven te hebben op
middelbare scholen, en van een kloof tussen
universiteit en middelbaar onderwijs was toen
veel minder sprake dan nu.

Ook Obe Postma was een gerespecteerd
leraar, die zeker de eerste jaren zijn vak op
niveau bijhield, publiceerde, en correspon
deerde met grootheden als Lorentz en Korte
weg. Hij was dan wel geen grote ster, maar

speelde zeker mee in de wetenschappelijke
eredivisie van zijn tijd. Het lijkt onvoorstel
baar hoe vaak dat toen voorkwam, en des te
onvoorstelbaarder in een periode waar de dis
cussie binnen de wiskundige gemeenschap
erover gaat of een universitair bachelordi
ploma voldoende zou moeten zijn voor een
eerstegraads lesbevoegdheid.

Als houder van lezingen voor het Natuur
kundig Genootschap (beschreven door
Guichelaar en Huitema) bevond hij zich in
goed gezelschap, van Groningse grootheden
als de sterrenkundigen De Sitter en Kapteyn
en de psycholoog Heymans (waarover
Douwe Draaisma een artikel bijdraagt), als
ook van fameuze bezoekers van elders, waar
onder de fysici Ehrenfest, Sommerfeld en
Lorentz en de bioloog Hugo de Vries. Post
ma's ideeen en bijdragen over kansen en sta
tistiek (beschreven door Klaas Nevels) en
neokantiaanse filosofie (beschreven door
Herman Paul) boeiden me maar matig, en lij
ken flink verouderd te zijn geraakt. Hetzelfde
geldt ook wel een beetje voor zijn opinies
over het meten, metrologie, fundamentele
versus afgeleide grootheden, de rol van een
heden, dimensieanalyse en dergelijke, be
schreven door Jaap Smit, al had Postma daar
over ook wel iets zinnigs te melden. Som
mige auteurs hebben Postma's Friese teksten
met name uit zijn gedichten voorzien van
een vertaling, andere hebben dat tot mijn spijt
nagelaten.

Ik heb het boek met plezier gelezen, en
kan het ieder aanbevelen als portret van een
tijdperk, en ook van de toenmalige intellectu
ele omgeving en de toenmalige onderwijsom
standigheden in Nederland.
Peter Arendz gepensioneerd
In November 2012 is Peter Arendz met pensi
oen gegaan. Hij was een lange tijd samen
met Jurjen Bokma, Harm Paas (inmiddels
ook gepensioneerd), en Kees Visser betrok
ken bij de ondersteuning in de ICT sector.

Na de middelbare school is Peter begon
nen als economie student. Hij heeft het kan
didaatsexamen economie behaald en tijdens
die studie al kennis gemaakt met het pro
grammeren in ALGOL en het werken met
ponskaarten. Na een vijfjarig verblijf in
Schotland keerde hij
terug naar Gronin
gen om zich in filo
sofie en logica, en in
de algemene taalwe
tenschappen te ver
diepen. Na het beha
len van het kandi
daatsexamen filoso
fie was zijn eerste
baan van 19821984
bij Sociologie waar
het programmeren
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Agenda
maandag 18 maart 2013

Johann Bernoulli lezing
Jeremy Gray
Academiegebouw, 19:30u
bernoulli.math.rug.nl

zaterdag 10 mei 2014
Wiskunde reünie
Bernoulliborg
rug.nl/research/jbi

13  15 juni 2014
Alumniweekend RUG 400
Binnenstad Groningen
www.facebook.com/rug400

7  11 juli 2014
International Symposium on
Mathematical Theory of
Networks and Systems
(MTNS 2014)
Academiegebouw Groningen
fwn06.housing.rug.nl/mtns2014

Alumni op LinkedIn
Speciaal voor de alumni wiskunde
is er een LinkedIn groep:

"Alumni Wiskunde enTechnische WiskundeRijksuniversiteit Groningen"
http://linkd.in/XEijsD

Sluit u allen aan.
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Daarna volgde een lange tijd bij Ruimte
onderzoek in Paddepoel waar gewerkt werd
aan een kaart van de hemel in het infrarood
op basis van de gegevens van de mede
Nederlandse kunstmaan IRAS (VS, VK, NL).
In 1993 werd de overstap naar Wiskunde en
Informatica gemaakt. Harm Paas was hem al
eerder voorgegaan in de overgang van
Ruimteonderzoek naar W&I. Eerst was Peter
uitsluitend betrokken bij de practicumvoor
zieningen (WING domein!). Allengs werd
zijn taak algemener van aard, vooral toen in
het kader van een verbetering van de dienst
verlening Harm Paas en Jurjen Bokma naar
het rekencentrum werden overgeheveld (Kees
Visser was al eerder die richting uitgegaan)
en Peter als enige locale ondersteuning vanuit
het rekencentrum bij ons gestationeerd was.
In November heeft het instituut afscheid van
Peter genomen en hem bedankt voor zijn
inzet. Wij wensen Peter alle goeds toe.
Afscheid Konstantinos Efstathioudoor Henk Broer
Begin 2013 hebben we afscheid genomen van
Konstantinos Efstathiou die vanaf 2005
onderzoeker is geweest bij de groep Dynami
sche Systemen & Mathematische Fysica. Hij
vertrok met zijn vrouw Lingyun Yu en hun
zoon George naar China waar hij inmiddels
begonnen is aan een mooie, nieuwe betrek
king aan de Xi'an JiaotongLiverpool Univer
siteit, te Suzhou. Konstantinos was eerder aan
de Université du Littoral te Duinkerken ge
promoveerd op een proefschrift Metamor
phoses of Hamiltonian Systems with Symme
tries, onder leiding van Boris Zhilinskii,
Dmitri Sadovskii en Richard Cushman. Dit
proefschrift handelt over het niettriviaal zijn
van torus bundels waarbij hij het nieuwe be
grip fractionele monodromie introduceert.
Deze onderzoekslijn is hij gedurende zijn
Groningse verblijf verder blijven ontwikke
len. Daarnaast is Konstantinos diepgaand be
trokken geweest bij een drietal gevallen van
promotieonderzoek. Dit betrof Easwar Naga
Subramanian (gepromoveerd 2008), Olga
Lukina (2008) en Xia Liu (2013) In al deze
gevallen trad hij ook op als coauteur bij de
bijbehorende publicaties. Voor een overzicht
daarvan, zie www.mendeley.com/profiles/
konstantinosefstathiou/

Konstantinos' Groningse functie bestond
in eerste instantie uit de ondersteuning van
Henk Broer die optrad als directeur van een
nationaal onderzoekscluster, gefinancierd
middels NWO en later van het Johann
Bernoulli Instituut. Behalve het waarnemen
van colleges verrichtte hij ook veel werk aan
het ontwikkelen van de website, posters voor
workshops en aanverwante zaken. Hierin
werkte hij onder meer nauw samen met Tini
Roek, die secretariële ondersteuning ver

ook de nodige, fraaie
posters ontworpen
voor de in zijn tijd
gehouden Johann
Bernoullilezingen en
hij verzorgde vele
illustraties voor arti
kelen en boeken. Als
lid van de groep DS
& MF was hij verder
organisator van het
Dynamics Seminar
waar de groepsleden
en gasten regelmatig voordrachten houde
over hun werk, vaak als dry run voor ee
conferentievoordracht elders.

Persoonlijk prijs ik mij gelukkig d
Konstantinos zo lang in mijn naaste omg
ving heeft gewerkt. Trots ben ik onder me
op onze gezamenlijke productie:
K. Efstathiou and H.W. Broer, Uncoverin
fractional monodromy. Preprint University o
Groningen, 2011, die een verband legt tusse
fractionele monodromie en het oorspronkeli
ke monodromiebegrip zoals dat rond 198
geintroduceerd werd door de Utrechte
Richard Cushman en Hans Duistermaat. Cen
traal in dit artikel is het begrip overdekking
ruimte en de bijbehorende deksymmetri
Voor een indruk zie www.math.rug.nl/ ~bro
onder `Selected Publications'. Tenslotte wil
nog zeggen dat Konstantinos een uiter
charmante en loyale persoon is, die we m
pijn in het hart laten gaan. Ik verheug m
echter op een voortzetting van een collegial
vruchtbare samenwerking.
Herstructurering onderwijsorgansatie FWN, door Gert Vegter
De onderwijsorganisatie van de Faculte
Wiskunde en Natuurwetenschappen is per
januari 2013 ingrijpend gewijzigd. Alle b
cheloropleidingen zijn ondergebracht bij d
Undergraduate School of Science (USS
waarvan prof.dr. Theo Elzenga directeur i
Daarnaast bestaat de Graduate School o
Science (GSS), waaronder de masterople
dingen en de opleidingstrajecten van promo
vendi ressorteren. Directeur van de GSS
prof.dr. Gert Vegter, tevens werkzaam bij h
Johann Bernoulli Instituut als hooglera
Meetkunde.

De ondersteuning van het bachelor e
masteronderwijs van FWN is geconcentreer
in een facultair centrum met de naam Edu
cation Support Center (ESC), met als hoof
drs. Evert Deelstra. Dit centrum zal worde
gehuisvest in de Bernoulliborg, op de locat
waar tot de zomer van 2012 de bibliothee
van FWN was gehuisvest. Met de verbou
wing van deze locatie moet nog een start g
maakt worden. Naar verwachting zal de hui
vesting van dit centrum per 1 september kla

Konstantinos
Efstathiou



zijn, en dan een 'eerstelijns' balie vormen
voor alle studenten van de FWNopleidingen

worden, lijkt daarbij een onderwerp waarover
biologen en wiskundigen nog maar eens va
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Colofon
Bernoulli Gazet is een uitgave van
discipline Wiskunde van het Johan
Bernoulli Instituut voor Wiskunde
Informatica van de Rijksuniversite
Groningen.
ADRESWIJZIGINGEN kunt u doorgev
aan Ineke Kruizinga, Nijenborgh 9
9747 AG Groningen. Email
p.j.kruizingahuisman@rug.nl
REDACTIE: Henk de Snoo,

George Huitema
LAYOUT: Igor Hoveijn
ADRES: Bernoulli Gazet
Afdeling Wiskunde
Nijenborgh 9
Postbus 407
9700 AK Groningen
TEL: 0503633977
FAX: 0503633800
EMAIL: h.s.v.de.snoo@rug.nl,

g.b.huitema@rug.nl
WEB: http://www.rug.nl/wiskunde
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op het Zernikecomplex. Het bevat dan ook
werkplekken voor de studieadviseurs, de op
leidingscoordinatoren en de onderwijsbu
reaus. Met deze nieuwe organisatie wordt
een betere dienstverlening aan de studenten
beoogd. Studieadviseurs zullen elkaar zo
nodig kunnen vervangen, zodat de dienstver
lening niet onderbroken hoeft te worden bij
grote drukte of in geval van langdurige afwe
zigheid van een studieadviseur. Daarnaast
zullen alle opleidingen een beroep kunnen
doen op meer specialistische expertise, bij
voorbeeld op het gebied van accreditatie van
opleidingen.

Met deze herstructurering komt een einde
aan de acht jaar geleden ingevoerde TRIPOS
structuur, en zijn de voormalige opleidingsin
stituten voor Natuurwetenschappen & Tech
nologie (ONT), Informatica & Cognitie
(OIC) en Levenswetenschappen (OLW) op
geheven. Voor de onderwijsprogramma's, zo
als de curricula van de bachelor en master
opleidingen Wiskunde en Technische Wis
kunde, heeft deze herstructurering geen ge
volgen. Inhoudelijk kunnen alle studenten
blijven rekenen op hoogwaardig wetenschap
pelijk onderwijs in alle bij FWN onderge
brachte disciplines.
Docentendag 2012door Jaap Top
Traditioneel op de laatste dinsdag voor kerst,
werd op 18 december 2012 de jaarlijkse wis
kunde docentendag gehouden in ons instituut.
Met ruim 50 belangstellenden kunnen we
terugzien op een geslaagde dag. Jan van
Maanen nam de openingslezing voor zijn re
kening. Hij ging in op het middelbare school
vak Wiskunde D: diverse scholen bieden dit
vak niet eens aan, er bestaat geen centraal
schriftelijk eindexamen voor, en geen enkele
vervolgopleiding eist het vak als verplichte
voorkennis. Toch is het juist dit vak waar be
tere leerlingen meer uitdaging vinden en waar
veel interessante onderwerpen aan de orde
komen. In 2012 is de RUG begonnen met een
webklas Wiskunde D. Hoe dit in z'n werk
gaat, maar ook in hoeverre dit juist een extra
aanleiding zou kunnen zijn voor schoolleidin
gen om maar geen docenten voor Wiskunde
D in te roosteren, kwam aan de orde in Van
Maanens voordracht.

De slotlezing werd verzorgd door biologe
Charlotte Hemelrijk. Zij houdt zich bezig met
de bewegingen die waargenomen worden in
bijvoorbeeld scholen vissen en zwermen vo
gels. Met verrassend eenvoudige wiskundige
modellen zijn deze bewegingen te simuleren,
en dat ziet er bijzonder realistisch uit. In hoe
verre binnen de gebruikte modellen eigen
schappen die in de praktijk worden waarge
nomen ook echt wiskundig bewezen kunnen

ker contact moeten hebben.
Doe Wiskunde D met de RUGJan van Maanen
Sinds het begin van de cursus 20122
volgen ongeveer 30 leerlingen uit klas 4
zes VWOscholen Wiskunde D in een vi
le klas, die vanuit het project Science L
van de RUG wordt ondersteund. De sch
vinden zelf het aantal leerlingen dat Wis
de D kiest te klein om het als vak aan te
den. Door samen te werken brengen de s
len de benodigde inzet van de docent tot
geveer een vijfde terug. De RUG onderst
dit initiatief omdat uit onderzoek blijkt d
een sterke correlatie bestaat tussen studie
ces in de bètavakken en het gevolgd heb
van Wiskunde D. Waarschijnlijk heeft
weinig met de inhoud van Wiskunde D te
ken en meer met de eigenschappen van de
treffende studenten, die ook zonder Wisku
D wel goede bèta's zouden zijn geworden
neemt niet weg dat studenten die in het V
alleen Wiskunde B gedaan hebben, met
lyse en een beetje meetkunde wel een
eenzijdige voorkennis hebben.

Doe Wiskunde D (of kortweg DWD)
als volgt in zijn werk. Het jaar is verdee
zes blokken van zes weken (`modulen')
zijn drie modulen kansrekening en statis
een module vectormeetkunde, een mo
rijen en reeksen en een module logica.
module verzorgt een docent van een va
deelnemende scholen elke week een vide
die via internet te zien is, via de leerom
ving Nestor van de RUG. Nestor deelt
mee welke oefenopgaven er die week zijn
welke ingeleverd kunnen worden. Inle
werk en toetsen worden door een studen
sistent van Science LinX nagekeken, wa
de docenten van de deelnemende sch
voor hun leerlingen de cijfers vaststellen.

Om de leerlingen kennis te laten m
met het team van de RUG, met de leerlin
en docenten van de andere scholen en me
wiskunde als wetenschap, organiseert D
ook drie DWDmiddagen in Groningen. N
kennismaking en uitwisselen van ervarin
met DWD is er een masterclass verzorgd
een van de wiskundigen van het Joh
Bernoulli Instituut (in oktober 2012 Jaap
over vermoedens en bewijzen en in feb
2013 Ernst Wit over toetsen van hypothes

Hoewel we dit eerste jaar nog zullen
lueren, tekent zich wel af dat er zoveel
lingen in klas 5 willen verder gaan en in
4 opnieuw willen beginnen, dat DWD in
volgende cursusjaar met twee virtuele kla
verder gaat. Nadere informatie is te ver
gen bij de coöordinator:
j.a.van.maanen@rug.nl
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